ประกาศการแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้ดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท จานวน 47 กองทุน (รายชื่อกองทุนตามไฟล์แนบ) โดยบริษัทได้รบั ความ
เห็นชอบเป็ นการทั่วไปจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยสรุ ปสาระสาคัญพอสังเขป ดังนี ้
แก้ไขทุกกองทุน ดังนี้
1. ปรับปรุ งนิยามเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เพิ่มเติมคาศัพท์และคาอธิบายคาศัพท์ของหน่วย Private Equity และเพิ่มเติม
คาจากัดความ/คานิยาม “มติพิเศษ” และ “มติเสียงข้างมาก”
2. เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมากขึน้ บริษัทอาจไม่นบั ช่วงเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม และช่วงระหว่างรอการลงทุน
และ/หรือในช่วงที่ผลู้ งทุนทาการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก ซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทาการ
3. การคานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) สาหรับการลงทุนในตราสารหนี/้ ตราสารหนีก้ ่ึงหนีก้ ่ึงทุน/
ตราสาร Basel III/ตราสารศุกกู ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liabilities) ของผูอ้ อกตราสารรายนัน้ บลจ.อาจนา
financial liabilities ที่ออกใหม่ แต่ยงั ไม่ปรากฏในงบการเงินมารวมกับ financial liabilities ตามงบการเงินล่าสุดได้
4. รายงานกรณี ทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดโดยไม่ได้เกิดจาการลงทุนเพิ่ม หรืออายุ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมตลาดเงินไม่เป็ นไปตามที่กาหนดโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม โดยให้จดั ส่งรายงาน ภายใน 3 วันทาการนับ
แต่วนั ที่เกิดกรณี ดงั กล่าว หรือภายใน 3 วันทาการถัดจากวันที่มีการแก้ไขแล้วเสร็จต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ และรายงานต่อสานักงาน
เฉพาะกรณีไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นตามหลักเกณฑ์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาที่กาหนดไว้
5. การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยขยายระยะเวลาในการจัดส่ง
รายงานต่อสานักงานและผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน
6. กรณีบริษัทจัดการจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และกรณีการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นใด
แทนหลักประกัน บริษัทจัดการต้องได้รบั มติพิเศษจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
7. ปรับปรุ งหลักเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม โดยกาหนดกรอบการให้ความเห็นชอบการแก้ไขโครงการของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีความชัดเจนมากขึน้ เช่น การแก้ไขที่มีผ ลให้ผู้ถือ หน่ ว ยทุกคนได้ประโยชน์ส ามารถยื่ นผ่ า นส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ตอ้ งให้ผดู้ แู ลรับรองและไม่เสียค่าใช้จ่าย การแก้ไขโครงการที่กระทบสิทธิของผูถ้ ือหน่วยอย่างมีนยั สาคัญ
ต้องได้รบั มติพิเศษ เป็ นต้น
8. กรณีการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนอยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุน
9. การลดและเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ปรับปรุ งการเปิ ดเผยการเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนีย สรุ ปรายละเอียดดังนี ้
- การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ ต้องเปิ ดเผยล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ หากเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ มากกว่า 5% ต้องขอมติพิเศษ
- การลดและเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ ยกเลิกการรายงานสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
10. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพิ่มเติมลักษณะของกองทุนรวมที่อ าจมีการถือ หน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ต้องมิได้เป็ น
การมุ่งแสวงหาประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากประโยชน์ท่วั ไปที่พงึ ได้รบั จากการลงทุน
11. การวางทรัพย์ กรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยทาให้ไม่สามารถวางทรัพย์ได้ บริษัทจัดการสามารถระบุท่ีอยู่บริษัท
จัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ได้

แก้ ไ ขเฉพาะกองทุ น ASP-DISRUPT, ASP-DISRUPTRMF, ASP-EVOCHINA, ASP-FLEXPLUS, ASPGIPLUS, ASP-IHEALTH,
ASP-ROBOT, ASP-RABOTRMF, ASP-SME และASP-SMELTF ดังนี้
การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note : SN) ที่เสนอขายในประเทศ ต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้
- ให้ให้ผอู้ อก SN คานวณและแจ้งมูลค่ายุตธิ รรมไปยัง ThaiBMA ตามวันที่กาหนด ยกเว้นเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต้อง
แจ้งทันที
- กองทุนสามารถลงทุนใน SN ได้ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV (product limit)
โดยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่บงั คับใช้เกณฑ์กบั SN ที่มีการเสนอขายในวงกว้างและขึน้ ทะเบียนกับ ThaiBMA ตามเกณฑ์ท่ีออกและเสนอขาย
ตราสารหนี ้
แก้ไขเฉพาะกองทุน ASP-DGOV ดังนี้
ปรับนิยามสินทรัพย์สภาพคล่องสูงสาหรับกองทุนตลาดเงิน โดยแก้ไขเป็ นพันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภท
อายุไม่เกิน 1 ปี หรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
แก้ไขเฉพาะกองทุน ASP-AIF1, ASP-AITF5Y1, ASP-TFIXED2, ASP-TFIXED3, ASP-TFIXED5 และ ASP-TFIXED9 ดังนี้
เพิ่มเติมการเกิดวันที่มีเหตุการณ์ซ่งึ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ กองทุนรวมอย่างมี นัยสาคัญ (material event) บริษัทจัดการจะคานวณและ
ประกาศ NAV เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ
แก้ ไขเฉพาะ กองทุ น ASP, ASP2, ASP-FRF, ASP-DPLUS, ASP-FFPLUS, ASP-AAA, ASP-DISRUPT, ASP-DISRUPTRMF,
ASP-ERF, ASP-EVOCHINA, ASP-FLEXPLUS, ASP-GDF, ASPGIPLUS, ASP-GLTF, ASP-STARS9, ASP-LTF, ASP-MRF,
ASP-PRIME4, ASP-ROBOT, ASP-ROBOTRMF, ASP-SME, ASP-SMELTF, ASP-STRATEGIC, ASP-THEQ, ASP-VIET แ ล ะ
ASP-VIETRMF ดังนี้
บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา “เลิกกองทุน” หรือ “ไม่เลิกกองทุน” ก็ได้ ในกรณี เข้าเงื่อนไขมีการขายคืนสุทธิ หรือ มี
แนวโน้มขายคืนสุทธิเกิน 2 ใน 3 หากพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการดาเนินการดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลือ
แก้ไขเฉพาะกองทุน ASP-GLTF, ASP-LTF, ASP-SMELTF, ASP-DISRUPTRMF, ASP-ERF, ASP-FRF, ASP-MRF, ASP-ROBOTRMF
และ ASP-VIETRMF ดังนี้
การดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม โดยจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุ
และรวบรวมเงินที่ได้จากการการจาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุ
แก้ไขเฉพาะกองทุน ASP-LTF, ASP-GDF และ ASP-EUPROP ดังนี้
เปลี่ยนแปลงช่องทางเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และอัตราเงินปั นผลของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แทนการประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์
สาหรับการแก้ไขโครงการดังกล่าวมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป พร้อมกันนี ้ บริษัทขอขอบคุณที่ได้รบั ความไว้วางใจ
จากท่า นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตลอดมา และหากมี ข ้อ สงสัย ประการใด กรุ ณ าติด ต่อ Asset Plus Customer Care โทรศัพ ท์ 0-2672-1111
ในวันและเวลาทาการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

รายชื่อกองทุนทีข่ อแก้ไขโครงการ
ชื่อกองทุน
1. กองทุนเปิ ด แอสเซท พลัส ตราสารหนี ้
2. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนี ้ 2
3. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
4. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอเทิรม์ ฟันด์ 5Y1
5. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย
6. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ตราสารหนี ้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
7. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ตราสารหนีต้ า่ งประเทศ พลัส
8. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ
9. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 2
10. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 3
11. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 5
12. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารหนีท้ วีทรัพย์ 9
13. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น
14. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทนู ิตีส้ ์
15. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทนู ิตีส้ ์ เพื่อการเลีย้ งชีพ
16. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
17. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อีโวลูช่นั ไชน่า อิควิตี ้
18. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิล้ พลัส
19. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสกาไรปั นผล
20. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส
21. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาวทวีกาไร
22. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสสตาร์ 9
23. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ระยะยาว
24. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ผสมตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ
25. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสไพร์ม 4
26. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โรโบติกส์
27. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลีย้ งชีพ
28. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้
29. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี ้ หุน้ ระยะยาว
30. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัส Strategic
31. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสหุน้ ไทย
32. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์
33. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลีย้ งชีพ
34. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์
35. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสบริค
36. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสไชน่า
37. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี ้
38. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู
39. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลบอลอัลโลเคชั่น
40. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสโกลด์
41. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
42. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์
43. กองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี ้
44. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
45. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสนิคเคอิ 225
46. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสออยล์
47. กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500

(ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถคลิกรายชือ่ กองทุนเพือ่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ชื่อย่อ
ASP
ASP2
ASP-AIF1
ASP-AITF5Y1
ASP-DGOV
ASP-DPLUS
ASP-FFPLUS
ASP-FRF
ASP-TFIXED2
ASP-TFIXED3
ASP-TFIXED5
ASP-TFIXED9
ASP-AAA
ASP-DISRUPT
ASP-DISRUPTRMF
ASP-ERF
ASP-EVOCHINA
ASP-FLEXPLUS
ASP-GDF
ASPGIPLUS
ASP-GLTF
ASP-STARS9
ASP-LTF
ASP-MRF
ASP-PRIME4
ASP-ROBOT
ASP-ROBOTRMF
ASP-SME
ASP-SMELTF
ASP-STRATEGIC
ASP-THEQ
ASP-VIET
ASP-VIETRMF
ASP-ASIAN
ASP-BRIC
ASP-CHINA
ASP-EUPROP
ASP-EUROPE VALUE
ASP-GAF
ASP-GOLD
ASP-HSI
ASP-IHEALTH
ASP-INDIA
ASP-NGF
ASP-NKY225
ASP-OIL
ASP-S&P500

